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موؤ�شرات البناء النف�شي ل�شخ�شية الإن�شان الم�شتوحاة من ف�شل زيارة اأربعينية الإمام 

 في �شوء اأحاديث وروايات اآل البيت  الح�شين

اأ. م. د. زهراء عبد املهدي حممد علي املو�سوياأ. د. مازن احل�سني
اجلامعة املستنرصية -كلية اآلداب قسم علم النفسجامعة واسط

الملخ�ض 

لعل من أبرز مالمح النهضة احلسينية أن األقالم 
جديدًا  ومنبعًا  ثرَا  عطاًء  فيها  وجدت  عاودهتا  كلام 
من  الكثري  عليه  ما  خالف  وهــذا  معطاًء،  ومنهاًل 
املوضوعات التي تطرقت اليها تلك االقالم. ومعلوم 
او  عنه  ويكتب  موضوعًا  يلج  عندما  باحث  كل  انَّ 
يتطرق اىل مضامينه فإنه يستفذ فيه أغراضه كلها من 
اول وهلة، فلو حاول ان يكتب فيه ثانية او ثالثة فأنه 
سيأخذ باجرتار املادة السابقة نفسها: ألنه ليس هناك 
واقعة  لكن،  منها  ينهل  ان  يستطيع  جديدة  مادة  من 
الطف يف حقيقتها عطاء ثٌر ما ان تعاود االقالم حتى 

جتد ذلك الينبوع املتدفق امليلء بالعطاء.

يف  احلسني  الشهداء  سيد  ــه  أراق الــذي  الــدم  ان 
امتداد  انه  كربالء كان حيًا وسيبقى، والرس يف ذلك 
لدماء االنبياء، وقد بقيت دماء االنبياء املراقة يف سبيل 
يف  اخللود  اىل  طريقها  اخــذت  انام  متت،  مل  حية  اهلل 
احلياة، واالن دماء الشهداء اصوات تردد يف الفضاء 
يموت  الذي  انام  متوت  ال  واملواقف  مواقف  وهي 
اجلسد فقط. اما املوقف فيبقى ويعيش اىل ان تنتهي 
ْمَواٌت 

َ
ِ أ الدنيا. ﴿َوَل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل ِف َسبِيِل الَّ

ْحَياٌء َولَِكْن َل تَْشُعُروَن﴾
َ
بَْل أ

فاحلسني لو بقي يف املدينة حلارص التاريخ حركته 
وأذاهبا، ومما يؤسف له ان حركته وهنضته ال يعرفها 
اال قليل من املسلمني ألن وسائل االعالم االسالمية 
وكأنه  يعنيها  ال   احلسني االمــام  وكــأن  ترصفت 
حمسوب عىل فئة خاصة يف حني انه لكل املسلمني 
ألنه  وحدنا،  لنا  وليس  بأمجعها  للدنيا  عطاء  هو  بل 
اجلنة  اهل  شباب  سيد  أيضًا  وهو   الرسول ابن 
الباطل  ليقارع  خرج  احلق  أصوات  من  صوت  فهو 
تأخذ  ان  فاملفروض  ينترش  ان  جيب  الصوت  وهذا 
ان  ال  كافة  املسلمني  مسامع  اىل  أبعادها   هنضته
يمر  أن  مسلم  كل  عىل  فاملفروض  ما،  بفئة  ينحرص 
نسمع  فحني  ــا،  أرساره ويكتنه   احلسني بنهضة 
عن  يعرب   النبي صوت  نسمع   احلسني تاريخ 
احلسني )حسني مني وانا من حسني( فاملفروض 
ان ينفتح التاريخ عىل سرية احلسني يف سبيل اكتناه 
من  القليل  هناك  ان  االسف  مع  لكن  هنضته  أرسار 

املسلمني يعرفون ارسار هذه النهضة.

يوم األربعني من كلِّ سنة؟ هل هو يوم العرشين 
التاسع عرش من شهر صفر؟  يوم  أو هو  من صفر؟ 
إىل  الزكية-  نفسه  اهلل  البهائي - قدس  الشيخ  ذهب 
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أنَّ الصحيح هو أنَّ يوم األربعني ليس يوم العرشين 
التاسع عرش من شهر صفر  من صفر، وإنام هو يوم 
واحدًا  العارش  يوم  الحتساب  وذلك  سنة،  كلِّ  من 
شهادة  من  األربعني  يوم  يكون  فعندئذ  األيام،  من 
هو  وليس  عرش  التاسع  يوم  هو   احلسني اإلمام 
الشيخ  إليه  ذهب  ما  هذا  صفر.  من  العرشين  يوم 

البهائي)3( -قدس اهلل نفسه الزكية-.
كالم  يف  الواردة  االربعني«  »زيارة  بـ  واملقصود 
اإلمام  موالنا  زيارة  هو   العسكري اإلمام 
السرية  وهذه  صفر،  من  العرشين  يف   احلسني
متصلة باملعصومني الذين حّثوا عىل الزيارة املطَلقة 
مواليهم  بعَض  يولون  كانوا  بل   ،احلسني لإلمام 
قّبة اإلمام احلسني. بل علمنا سابقًا  للدعاء حتت 
من  العرشين  يوم  أباه  زار   السّجاد اإلمام  أّن 
صفر، مما يدّل عىل استحباب هذا العمل. وال خيفى 
مرشوعّية  منها  ُيستكَشف  حجة  املترشعة  سرية  أّن 
وحيث  واالستحباب،  الوجوب  عىل  الدال  الفعل 
عىل  يواظبون  منهم  عة  املترشِّ سّيام  ال  املؤمنني  إّن 
استحباهبا  عىل  ذلك  دّل  احلسينّية  األربعني  زيارة 
ورجحان مرشوعيتها. حيث ان إمجاع فقهاء اإلمامّية 
عىل استحباب زيارته يوم العرشين من صفر، ونقلنا 
قساًم من كلامت بعض فقهاء اإلمامّية عىل ذلك، ومل 
يعرتض أحٌد عىل اإلستحباب أصاًل سوى بعض َمْن 
ال حتصيل لديه يف املسألة، وهذا الفرد أو ذاك ال يرّض 
دخول  وإّن  املسألة.  يف  املنعقد  اإلمجاع  من  خروجه 
إشارة  »أربعني«  كلمة  عىل  العهديّة  والالم  األلف 
التي  أّن زيارة األربعني من سنخ األمثلة  للتنبيه عىل 
نّص عليها احلديث بأهّنا من عالئم اإليامن واملواالة 

لألئّمة اإلثني عرش.

والالم العهدّية تدخل عىل املسنَد إليه لإلشارة إىل 
املتخاطبني، وهذا نظري قوله  فرد معهوٍد خارجًا بني 
َفَعَص  رَُسوًل ٥١  فِرَْعْوَن  إَِل  رَْسلَْنا 

َ
أ تعاىل: ﴿َكَما 

فِرَْعْوُن الرَُّسوَل﴾ فالّرسول حمىلَّ بالالم العهدّية التي 
دخلت عىل اإلسم املسنَد إليه، فالّرسول يف اآلية كان 
معهودًا يف زمن فرعون وهو موسى النبّي، وفرعون 

الزنديق عىص موسى الّرسوَل املعهود يومذاك.

وهنا هكذا: فإّن »األربعني« اسٌم ُأسنَِد إليه األلف 
األربعني  يوم  اإلمام  زيارَة  إّن  حيث  العهدية  والالم 
من يوم شهادته أمٌر معهوٌد بني الشيعة، لذا مل تقتِض 
ُد أو تقيُِّد  الرّضورُة ِذْكَر قيٍد لفظيٍّ أو قرينٍة لفظّيٍة حتدِّ
اللفَظ املذكور باليوم املعهود وهو العرشون من صفر، 
فثمة قرينة حالية أوجبت فهم العلامء األعالم من هذا 
والقرينة   ،احلسني اإلمام  زيارة  خصوص  اجلملة 
يف   اإلمام زيارة  عىل  القائمة  السرية  هي  احلالية 

العرشين من صفر.

أّن  عىل  تــدّل  قرينة  توجد  ال  حيث  فاحلاصل: 
ُتفيد  الالم  إّن  وحيث  مؤمنًا،  أربعون  هو  األربعني 
للفقهاء واألعالم  العملّية  السرية  إّن  العهَد، وحيث 
واملتدينني حييون يوم العرشين من صفر وهذه السرية 
 العابدين زيــن  ــام  اإلم بعمل  ومتصلة  مرتبطة 
كجابر،  النبّي  صحابة  وبعض  الوحي  وعقائل 
األربعني  زيارة  ومرشوعّية  استحباب  حينئٍذ  يتضح 
 احلسينّية، وال ُيقَصد من حديث اإلمام العسكري

ما تومّهه بعُضهم.

وهبذا التقريب يتضح أّن املراد بزيارة األربعني يف 
احلديث هو زيارة اإلمام احلسني املظلوم، والزائر 
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تعاىل  اهلل  رعاية  حتت  واألوقات  األزمنة  كّل  يف  له 
ولطفه ورمحته، والزائر يكون مشموالً لدعاء اإلمام 
بالكرامة  نا  خصَّ َمن  يا  »اللهّم  فقوله:   الّصادق
علم  وأعطانا  بالوصّية  وخّصنا  بالشفاعة،  وَوَعَدنا 
الناس  من  أفئدًة  وجعل  بقي،  ما  وعلم  مىض  ما 
هتوي إلينا، إغفر يل وإلخواين وزّوار قرب أيب عبد اهلل 
أبداهَنم  وأشخصوا  أمواهَلم  أنفقوا  الذين  احلسني، 
ورسورًا  صلتنا،  يف  عندَك  ملا  ورجاًء  نا  بِرِّ يف  رغبًة 
وغيظًا  ألمرنا،  منهم  وإجابًة  نبيَِّك  عىل  أدخلوه 
أدخلوه عىل عدّونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكافِِهم 
ضوان واكألهم بالليل والنّهار، وأخِلْف عىل  عنا بالرِّ
اخلََلِف،  بأحسِن  خلَّفوا  الذين  وأوالدهم  أهاليهم 
واصحْبُهم واكِفِهْم رشَّ كلِّ جّباٍر عنيٍد، وُكلِّ ضعيٍف 
واجلّن،  اإلنس  شياطني  ورشَّ  وشديٍد،  خلقك  من 
وأعطِِهْم أفضَل ما أملوا منَك يف ُغرَبتِِهم عن أوطاهنم 
وما أثرونا به عىل أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم، اللهّم 
ينَهُهم  فلم  بخروجهم  عليهم  عابوا  أعداَءنا  إّن 
َمن  عىل  منهم  خالفًا  إلينا  الّشخوص  عن  ذلك 
الّشمُس،  هْتا  َ غريَّ التي  الوجوه  تلَك  فاْرَحْم  خالفنا، 
أيب  حفرِة  عىل  تتقّلُب  التي  اخلدوَد  تلَك  واْرَحْم 
التي َجَرْت  تلَك األعنَي  عبد اهلل احلسني واْرَحْم 
دموُعها رمحًة لنا، واْرَحْم تلك القلوَب التي جزَعْت 
واحرتقت لنا، واْرَحْم تلَك الرّصخَة التي كانت لنا، 
األنفَس  وتلك  األبدان  تلك  أستوِدُعَك  إين  اللهّم 

حتى ُتوافيهم من احلوض يوَم العطش«.

بحثهام  يف  الوصفي  املنهج  الباحثان  استعمل 
املحتوى  حتليل  طريقة  اعتمدا  أهنام  فضاًل عن  احلايل 

وصف  هيدف  للبحث  أسلوب  »وهو  )املضمون( 
ومنظاًم  موضوعيًا  وصفًا  للرسالة  الظاهر  املضمون 

وكميًا« )عبد الرمحن: 1982: 237(. 

والستخراج مؤرشات البناء النفيس املوجودة يف 
الباحثان  اتبع  البيت،  آل  وروايات  أحاديث  حمتوى 
املالئمة  الطريقة  بوصفها  املحتوى  حتليل  أسلوب 
أسلوب  وتضمن  ــؤرشات  املـ ــذه  ه عــن  للكشف 
تدور  الــذي  املوضوع  أو  الفكرة  وحــدة  التحليل 
لالنسان.  النفيس  للبناء  مــؤرشات  بوصفها  حوله 
وقد أكد الباحثان عىل رضورة أن تكون هذه الطريقة 
املتطلبات  هذه  حتقيق  وألجل  ومنهجية،  موضوعية 
ينبغي أن يكون للبحث تصنيف ووحدات للتحليل، 
ووحدات للتعداد، وقواعد واضحة ورصحية بطريقة 

)Holdti: 1964: 5( التحليل وقياس ثبات التحليل

حيث قام الباحثان بجمع االحاديث عن الروايات 
للمعصومني وعملوا حتليل حمتوى وهو احد اساليب 
او  املــقــاالت  حتليل  عــىل  يعتمد  الوصفي  املنهج 
احلقيقي  املعنى  واستنتاج  االحاديث  او  الروايات 
منها، وعرضت عىل خرباء خمتصني يف هذا املجال ثم 

خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
وخاتم النبيني، حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد، 
عنهم  اهلل  أذهب  الذين  ــرار،  األب األخيار  آله  وعىل 

الرجس وطهرهم تطهريًا.


